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بنسبة  % 45من القيمة اإلجمالية المرصودة

اإليرادات سجلت نمواً بنسبة  %27.81على أساس سنوي

 1.7مليار دينار حجم االنفاق على المشاريع
التنموية خالل  9أشهر

 1.8مليار دينار فائض ميزانية
الكويت بـ 11شهراً

• نسبة اإلنجاز ال تتجاوز  % 50والمعوقات تتزايد

كتبت �سمر �أمني:

ال�سنوية للربع الثالث من العام
 ،2018ان اجمايل م�رشوعات اخلطة
اجلاري تنفيذها متثل ن�سبة ،%61
ونحو  %34ملرحلة التح�ضري ،يف
حني ان ن�سبة امل�رشوعات التي
مل تبد�أ متثل  ،%5الفتا الى ان
ن�سبة م�رشوعات مرحلتي االجناز
والت�سليم .%0
واو����ض���ح ان اج��م��ايل تكاليف
امل�رشوعات اال�سرتاتيجية بخطة
التنمية  ،2019/2018تبلغ حوايل
 22.9مليار دينار ،والبالغ عددها
 20م�رشوعا ،منها  15حكومياً،
و� 4رشاكة بني القطاعني العام

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ح��ك��وم��ي ���ص��ادر
م����ؤخ���را ،ع��ن او���ض��اع االجن���از
لن�سب امل����شروع��ات امل�ستهدفة
بخطة التنمية  ،2019/2018وفق
الركائز ال�سبعة املقررة للر�ؤية
االق��ت�����ص��ادي��ة ،مبينا ان حجم
امل�رشوعات تقدر كلفته املر�صودة
بقيمة  3.8مليارات دينار ،حيث
انفق منها حوايل  1.7مليار دينار
اي بن�سبة  %45.4م��ن اجمايل
امل�ستهدف لالنفاق.
وذكر تقرير متابعة خطة التنمية
املحور

ر�أ�س املال ب�رشي اقت�صاد متنوع
م�ستدام
�إبداعي

الأهمية الن�سبية %

18.8

20.3

واخل��ا���ص ،و� 1رشكة م�ساهمة،
حيث مت رفع م�رشوع �سكك احلديد
من ال�رشاكة النتقاله ال��ى عهدة
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��رق �ضمن
خطة  ،2020/2019ال�سيما وان
االع��ت��م��ادات املخ�ص�صة لهذه
امل�رشوعات يف خطة ،2019/2018
بلغت نحو  3.1مليارات دينار،
ون�سبة االن��ف��اق يف اخلطة على
اال�سرتاتيجية
امل�����ش�روع���ات
بلغت حوايل  %48.9جميعها يف
امل�رشوعات احلكومية.
ول��ف��ت ال��ى ان اخل��ط��ة رك���زت يف
م�رشوعاتها املنفذة على م�رشوعات

• تحويل  3.64مليارات دينار إلى احتياطي األجيال المقبلة

ر�أ�س املال الب�رشي بن�سبة %20.3
والتي يتبعها  11م�رشوعاً ،تليها
م�رشوعات تنويع االقت�صاد بن�سبة
 %18.8يتبعها  12م�رشوعاً،
وم�رشوعات البنية التحتية بن�سبة
 %16.5يتبعها  8م�شاريع ،ثم
الرعاية ال�صحية بن�سبة %14.3
يتبعها  4م�����ش��اري��ع ،واالدارة
احلكومية الفعالة بن�سبة %12
يتبعها  16م�رشوعاً ،باال�ضافة
الى البيئة املعي�شية امل�ستدامة
بن�سبة  %11.3ويتبعها  7م�شاريع،
واخريا مكانة دولية متميزة بن�سبة
 %6.8ويتبعها  6م�رشوعات.

بنية حتتية
متطورة

رعاية �صحية
عالية

ادارة حكومية
فعالة

بيئة معي�شية
م�ستدامة

مكانة دولية
متميزة

16.5

14.3

12.0

11.3

6.8

«التجارة» تشارك في معرض القاهرة الدولي

باقر :حريصون على تعزيز التبادل التجاري
بين الكويت ومصر

• الكويت حققت إيرادات بلغت  18.43مليار دينار

حققت الكويت فائ�ض ًا يف امليزانية العامة خالل
� 11شهر ًا لل�سنة املالية  2018-2019بقيمة 1.79
مليار دينار « 5.91مليارات دوالر» ،وذلك بعد خ�صم
احتياطي الأجيال املقبلة .وح�سب التقرير ال�شهري
لوزارة املالية فقد مت مت حتويل  3.64مليار دينار
�إلى احتياطي الأجيال املقبلة « %10من الإيرادات».
وكانت الكويت قد �سجلت يف الفرتة املناظرة من
العام املا�ضي «� 11شهراً» عجز ًا بقيمة  2.52مليار
دينار ،وذلك بعد حتويل  1.08مليار دينار للأجيال
املقبلة.
ويبد�أ العام املايل يف الكويت يف �أبريل من كل عام،
وينتهي يف  31مار�س من العام التايل .وحققت
الكويت خالل الفرتة من مطلع �أبريل  2018وحتى
نهاية فرباير ال�سابق �إيرادات ب�إجمايل  18.43مليار

دينار ،متثل  %122.2من املقدر حتقيقه يف ال�سنة
املالية  2018-2019والبالغ  15.09مليار دينار.
وباملقارنة مع العام ال�سابق ،فقد قفزت �إيرادات
البالد يف � 11شهر ًا بن�سبة  ،%27.81علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ يف الفرتة املقارنة من  2017-2018نحو
 14.42مليار دينار.
وحول امل�رصوفات ك�شف تقرير املالية �أن �إجمايل
امل�رصوف وااللتزام يف � 11شهر ًا �سجل  14.79مليار
دينار ،متثل  %68.8من املقدر �إنفاقه يف ال�سنة
املالية ب�أكملها والبالغ  21.50مليار دينار .وطبق ًا
لبيانات وزارة املالية ،فقد تراجعت م�رصوفات
البالد بن�سبة  ،%4.58مقابل  15.50مليار دينار
م�رصوفات الفرتة املناظرة من ال�سنة املالية
.2018-2017

الكويت ساهمت بـ % 0.1

من إجمالي التضخم الخليجي

• فهد باقر وعبدالله املطيري

اك��دت وزارة التجارة وال�صناعة
�أم�س احلر�ص على امل�شاركة يف
املعار�ض اخلارجية مبا من �ش�أنه
الرتويج للمنتج الكويتي وفتح
ا�سواق جديدة له .وقال مدير ادارة
العالقات الدولية ب��ال��وزارة فهد
باقر على هام�ش م�شاركة الوزارة
بجناح يف «معر�ض القاهرة الدويل»
ان الهدف من امل�شاركة يف املعر�ض
تقوية وتعزيز العالقات التجارية
مع م�رص وتطويرها وزي��ادة حجم
التبادل التجاري بني البلدين.
وا�ضاف باقر ان «امل�شاركة ال�سنوية
يف املعر�ض من �ش�أنها فتح ا�سواق
جديدة للمنتج الكويتي كما تعد
فر�صة جيدة لعقد �صفقات جتارية
ال�سيما ان م�رص هي بوابة العرب

الى افريقيا».
واو����ض���ح ان اجل��ن��اح الكويتي
يت�ضمن منتجات � 11رشكة كويتية
متثل اربعة قطاعات �صناعية هي
البرتوكيماويات وقطاع االن�شاءات
وقطاع امل��واد الغذائية وامل��واد
ال�صحية م�شيدا باالقبال «الكبري
واملميز» ال��ذي حظي به اجلناح
الكويتي للتعرف على املنتجات
الكويتية م��ن قبل امل�س�ؤولني
وامل��خ��ت�����ص�ين وك��ذل��ك م��ن عامة
اجلمهور.
بدوره قال مراقب املعار�ض بوزارة
التجارة وال�صناعة الكويتية عبدالله
املطريي «ان امل�شاركة باملعر�ض
ه��ي تطبيق فعلي لالتفاقيات
الثنائية مع م�رص» م�شريا الى نوعية

• اجلناح الكويتي في املعرض

القطاعات ال�صناعية الكويتية
امل�شاركة والتي «جاءت بعد بحث
متطلبات ال�سوق امل�رصية الننا
نعتربها بوابة لل�سوق االفريقية».
ور�أى املطريي ان املعر�ض حمفل
اقت�صادي و�ساحة يلتقي فيها رجال
املال واالعمال من خمتلف الدول
امل�شاركة كما يتيح فر�صة للتعرف
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات االخ���ري���ن وعقد
ال�صفقات واالتفاقيات.
وا�شاد بالدعم ال��ذي يقدمه وزير
التجارة وال�صناعة ووزير الدولة
ل�ش�ؤون اخلدمات خالد الرو�ضان
وك��ذل��ك وكيل ال����وزارة امل�ساعد
ل�����ش���ؤون امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
والتجارة اخلارجية ال�شيخ منر
ال�صباح للرتويج للمنتج الكويتي

يف الداخل واخلارج.
واكد ان هذا الدعم ادى الى بلورة
مقرتح اقامة معر�ض للمنتجات
الكويتية يف م�رص حت��ت م�سمى
«�صنع يف الكويت» و�آخر للمنتجات
امل�رصية يف الكويت حتت م�سمى
«�صنع يف م�رص» يتم تنظيمهما
�سنويا ب��ال��ت��ن��اوب يف البلدين
ال�شقيقني معربا عن االم��ل يف ان
يلقى هذا املقرتح قبول امل�س�ؤولني
من اجلانب امل�رصي.
وك��ان وزي��ر التجارة وال�صناعة
امل����صري ع��م��رو ن�����ص��ار افتتح
االربعاء املا�ضي معر�ض القاهرة
الدويل يف دورته الـ  52مب�شاركة
نحو � 300رشكة متثل دول عدة
منها الكويت.

ا�ستقر م���ؤ��شر �أ���س��ع��ار ال�سلع
واخل����دم����ات اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي
«الت�ضخم» خالل �شهر يناير 2019
عند م�ستويات ال�شهر املماثل من
العام ال�سابق البالغة 134.8
نقطة.
وح�سب بيانات املركز الإح�صائي
ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�����ص��ادرة �أم�����س ج��اء اال�ستقرار
ال�سنوي للم�ؤ�رش « الذي ي�ستثني
ال�سكن» و�سط ارتفاع �أ�سعار لـ7
جمموعات رئي�سية على ر�أ�سها
التبغ بـ ،%2.9بينما تراجعت
�أ�سعار  4جمموعات تقدمتها النقل
بـ.%2.8
ومن حيث م�ساهمة دول املجل�س
ال�����س��ت يف الت�ضخم اخلليجي

خالل يناير املا�ضي ،فقد �شكلت
ال�سعودية والكويت  0.1نقطة
مئوية لكل منهما م��ن �إجمايل
الت�ضخم اخلليجي العام ،فيما
مثلت الإم��ارات مب�ساهمة �سالبة
 ،%0.2بينما مل ت�سجل بقية دولاملجل�س �أي م�ساهمة تذكر يف هذا
ال�شهر.
وعلى �أ�سا�س �شهري ،فقد تراجعت
�أ���س��ع��ار امل�ستهلكني يف دول
املجل�س يف �شهر يناير ال�سابق
بن�سبة  ،%0.1نتيجة النخفا�ض
�أ�سعار جمموعتي النقل واملالب�س
والأح��ذي��ة بن�سبة  %2.3و%0.4
على الرتتيب.ويف املقابل ارتفعت
�أ�سعار  8جمموعات على ر�أ�سها
التبغ بن�سبة  ،%1.9فيما ا�ستقرت
�أ���س��ع��ار جمموعة ال�صحة عند

م�ستوياتها ال�سابقة يف دي�سمرب
 2018البالغة  120.4نقطة.
ي�شار �إل��ى �أن املركز االح�صائي
جمع مقيا�س ًا للت�ضخم ميثل
ُي ّ
منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وي�ستثني ه��ذا الرقم
املجمع جمموعة «ال�سكن ،واملياه
وال��ك��ه��رب��اء وال��غ��از والأن����واع
املرتبطة الأخرى» من امل�ؤ�رشات
الوطنية لدول املجل�س باعتبارها
غ�ير ق��اب��ل��ة ل��ل��م��ق��ارن��ة ب�سبب
االختالفات املنهجية التي تعيق
ب�شكل كبري املقارنات بني الدول.
ويتم جتميع الأرق���ام القيا�سية
الوطنية ل��دول املجل�س يف رقم
خليجي موحد با�ستخدام تقديرات
تعادل القوة ال�رشائية لنفقات
ا�ستهالك الأ�رس الوطنية.

خسائر «العربية العقارية»
الفصلية تتراجع % 6

• النتائج املالية للشركة

�أظهرت البيانات املالية لل�رشكة
العربية العقارية ،تراجع خ�سائر
الربع ال��راب��ع من العام املا�ضي
بن�سبة  %5.6على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
�أم�س ،بلغت خ�سائر الفرتة 920
�أل��ف دينار « 3.04ماليني دوالر»،
مقابل خ�سائر ال��رب��ع ال��راب��ع من
عام  2017بنحو � 975أل��ف دينار
« 3.22م�لاي�ين دوالر» .وبلغت
خ�سائر ال�رشكة يف العام املا�ضي
 2.45مليون دينار؛ مقابل خ�سائر
بقيمة  3.24ماليني دينار يف عام

 ،2017برتاجع يف اخل�سائر بن�سبة
 .%24.4وقالت ال�رشكة يف البيان،
�إن خ�سائر الفرتة تعود �إلى ارتفاع
تكاليف الت�شغيل والتمويل.و�أو�صى
جمل�س �إدارة ال�رشكة ال��ذي انعقد
اخلمي�س املا�ضي ،بعدم توزيع
�أرباح عن العام املايل املنتهي يف
 31دي�سمرب  .2018كانت خ�سائر
ال�رشكة ارتفعت  %32.6يف الت�سعة
�أ�شهر الأول��ى من العام املا�ضي،
لت�صل �إلى  1.53مليون دينار؛ مقابل
خ�سائر بقيمة  2.27مليون دينار
لنف�س الفرتة من عام .2017

ا�ستقر �سعر �رصف ال��دوالر مقابل الدينار �أم�س
عند م�ستوى  0.303دينار يف حني انخف�ض اليورو
الى  0.343دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س
املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

تحول سلبي في نتائج
األنظمة اآللية بالربع الرابع
�أظ��ه��رت البيانات املالية ل�رشكة
الأنظمة الآلية حتو ً
ال �سلبي ًا يف نتائج
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام املا�ضي
م��ق��ارن��ة بنف�س ال��ف�ترة م��ن العام
الذي �سبقه .وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة بلغت خ�سائر الفرتة 376
�ألف دينار « 1.24مليون دوالر»؛ مقابل
�أرباح بقيمة � 237ألف دينار «781.92
�ألف دوالر» للربع الرابع من .2017
وح��ق��ق��ت ال����شرك��ة �أرب���اح��� ًا بقيمة
� 494.35ألف دينار يف العام املا�ضي؛
مقابل �أرباح بنحو  1.6مليون دينار
يف ع���ام  ،2017ب�تراج��ع ن�سبته
.%69.1وقالت ال�رشكة يف بيان

للبور�صة �إن تراجع الأرباح ال�سنوية
يعود �إل��ى انخفا�ض يف حجوزات
امل�سافرين ووقف اتفاقية الت�سويق
مع �أماديو�س.و�أو�صى جمل�س �إدارة
ال�رشكة يف اجتماعه ال��ذي انعقد
اخلمي�س املا�ضي ،بتوزيع �أرب��اح
نقدية لعام  2017بن�سبة  %4من
القيمة اال�سمية لل�سهم ،بواقع 4
فلو�س لكل �سهم.
وك��ان��ت �أرب����اح ال����شرك��ة تراجعت
 %36.3يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من
العام املا�ضي ،لت�صل �إلى � 870ألف
دينار؛ مقابل �أرباح بنحو � 1.37ألف
دينار للفرتة ذاتها من عام .2017

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس

• اإلفصاح الصادر عن األنظمة

على موقعه الإل��ك�تروين �إن �سعر ��صرف اجلنيه
الإ�سرتليني ا�ستقر عند م�ستوى  0.400دينار كما
ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.305دينار
وظل الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون
تغيري.

